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INNOWACYJNE

czynią każda pracę łatwiejszą oraz efektywniejszą.

Upewnij się, że stojące przed Tobą zadania wykonasz przy pomocy 
najnowszych rozwiązań STANLEY’a w zakresie narzędzi i systemów 
przechowywania.

ROZWIĄZANIA DLA
PROFESJONALISTÓW

NOWE PRODUKTY 

ORAZ WIĘCEJ … STRONY 8-10

POZIOMNICA FATMAx® 
I-BEAM

STRONA 6

MIARA STANLEY  
3M, 5M, 8 M

STRONA 7

ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE

STRONA 8

RUCHOMY WARSZTAT

STRONA 7

PIŁA WŁOSOWA

STRONA 4

OSTRZA ŁAMANE FATMAx® 
CARBIDE

STRONA 6

LASER LINIOWY 360°

STRONA 9

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 
19” Z ORgANIZEREM

STRONA 5
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NOWOŚĆ NOWOŚĆOSTRZA ŁAMANE FATMAx® CARBIDE

DŁUŻSZA
ŻYWOTNOŚĆ

Kod Opis Zawieszka

STHT0-11818 Ostrza łamane Carbide 18 mm - 5 szt x

STHT2-11818 Ostrza łamane Carbide 18 mm - 10 szt -

STHT8-11818 Ostrza łamane Carbide 18 mm - 50 szt -

STHT0-11825 Ostrza łamane Carbide 25 mm - 5 szt x

STHT3-11825 Ostrza łamane Carbide 25 mm - 20 szt -

Ostrza Stanley® Carbide z laserowo naniesioną powłoką 
wolframową na krawędź tnącą, zapewniają niepowtarzalny 
efekt.

5-krotnie dłuższa trwałość w porównaniu z konwencjonalnymi 
ostrzami. Ostrzejsze oraz trwalsze krawędzie tnące to 
oszczędność czasu poświęconego częstej wymianie ostrzy. 

Od specjalistycznych płyt kartonowo-gipsowych do dywanów, 
od taśm pakowych po tektury faliste, ostrza Stanley® Carbide 
dają ci przewagę.

ZaprOjektOwane dO praCy W TWARDYCH MATERIAŁACH

najBardZIej 
wytrZymałe OstrZe    
JAKIE KIEDYKOLWIEK 
STWORZYLIśMY

KONKURENCJA A

KONKURENCJA B

OSTRZA STANLEY 
Z WĘGLIKIEM 
WOLFRAMU

TR
W
A
ŁO

ŚĆ

DŁUŻSZA
ŻYWOTNOŚĆ

POZIOMICA FATMAx® I-BEAM

Elastyczne osłony 

absorbujące 

wstrząsy

Lekki aluminiowy korpus z cieńszym 

i wyższym przekrojem dwuteowym 

zapewnia 3 x większą wytrzymałość

Solidnie zamocowane libelki 

zapwenia trwałość i dokładność 
pomiaru +/-0.5mm/m

Wyprofilowana krawędź typu “V” 

umożliwia precyzyjny pomiar 
ułożenia rur

Kod Opis Zawieszka

xTHT1-42131 poziomica Fatmax I Beam 60 cm x

xTHT1-42134 poziomica Fatmax I Beam 120 cm x

xTHT1-42138 poziomica Fatmax I Beam 180 cm x

xTHT1-42132 poziomica Fatmax I Beam z magnetyczną podstawą 60 cm x

xTHT1-42135 poziomica Fatmax I Beam z magnetyczną podstawą 120 cm x

xTHT1-42140 poziomica Fatmax I Beam z magnetyczną podstawą 180 cm x

xTHT1-42139 poziomica Fatmax I Beam z magnetyczną podstawą 200 cm x

0.5 mm/m dokładność - najlepsza w swojej klasie

dokładność poziomicy jest definiowana jako maksymalna 
wielkość, o jaką poziomica o dł. 1 m może być podniesiona 
z jednej strony tak, aby pęcherzyk powietrza w libelce 
pozostawał w centralnym położeniu między dwoma liniami.

dokładność poziomic Fatmax: od podstawy +/-0.5 mm, od 
płaszczyzny górnej 0.7 mm/m.

1m

0.5mm

płyta gipsowo-
kartonowa
(np.:płyta  
wodoodporna,  
ognioodporna, itp)

wykładziny  
z podkładem

tkaniny  
i skóry

tektury  
faliste

tapety taśmy  
nylonowe

Folie  
termo- 
kurczliwe✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Kod Opis Zawieszka

STHT1-77137 Laser liniowy 360° x

•  Samopoziomujący niwelator laserowy 
•  Emituje poziomą wiązkę laserową w zakresie 360° plus 

płaszczyznę pionową
•  Dokładność 4mm/10m
•  Blokada wahadłowego mechanizmu samopoziomującego
•  Konstrukcja podstawy zapewnia dużą stabilność lasera
•  Możliwość mocowania na statywie 1/4” lub 5/8”
•  W zestawie: podstawa, umożliwiająca precyzyjną korektę 

ustawienia, wsporniki do montażu ściennego, statyw, baterie 
i torba transportowa

LASER LINIOWY 360°

•  Wygodny, komfortowy uchwyt typu Soft Grip zapewniający 
duży moment obrotowy podczas wkręcania śrub

•  Piaskowane końcówki wkrętaków poprawiają 
przyczepność i zapobiegają korozji

•  Dostarczane z dwoma uchwytami 
•  Uchwyt do prac precyzyjnych wyposażony w obrotową 

główkę
•  Wąski grot z końcówką równoległą idealny do pracy z 

wkrętami wpuszczanymi
•  Zestaw składa się z: Ph0 x 60 mm, Ph1 x 80 mm, Ph2 x 100 

mm, pz1 x 100 mm, pz2 x 100 mm , pł.: 3 x 100 mm, 5.5 x 100 
mm, 6.5 x 100 mm +2 x rękojeść

ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE Z WYMIENNYMI KOńCÓWKAMI

Kod Opis Zawieszka

 STHT0-66426 Zestaw wkrętaków Vde x

•   Polimerowa powłoka taśmy i obudowa z tworzywa ABS o 
podwyższonej wytrzymałości

•   Duża, łatwa w odczycie skala
•   Chromowany zaczep do paska
•   Ergonomiczna konstrukcja z przesuwną blokadą dla 

komfortu użytkowania
•   Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar 

wewnętrzny i zewnętrzny

MIARA STANLEY 3 M, 5 M, 8 M

Kod Opis Zawieszka 

0-30-487 miara stanley 3 m - na karcie x

0-30-497 miara stanley 5 m - na karcie x

0-30-457 miara stanley 8 m - na karcie x

1-30-487 miara stanley 3 m - luzem -

1-30-497 miara stanley 5 m - luzem -

1-30-457 miara stanley 8 m - luzem -

PIŁA WŁOSOWA

Kod Opis Zawieszka

STHT0-20128 piła włosowa stanley x

STNT0-20129 12 x Ostrza 18 z/c x

•  Duży kabłąk do głębokich cięć
•  Ostrze 18 z/c - idealne do pracy w drewnie i plastiku
•  Specjalnie zaprojektowany kształt ostrza do cięcia 

po krzywiznach
•  Dostępne ostrza wymienne 18 z/c - 12 szt
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NOWOŚĆ NOWOŚĆ

•  Odłączany górny segment w postaci skrzyni z 
organizerami 

•  Model 3w1 wyposażony w zdejmowany środkowy 
organizer na małe części i akcesoria

•  Duży dolny pojemnik na elektronarzędzia 
•  Teleskopowy uchwyt umożliwiający łatwy transport 
•  Solidny układ jezdny z 7” kołami 
•  Metalowe zatrzaski łączące wszystkie elementy 
•  Dostępne modele 2w1 i 3w1

RUCHOMY WARSZTAT

Kod Opis Zawieszka

1-70-326 ruchomy warsztat stanley 3w1 -

1-70-327 ruchomy warsztat stanley 2w1 -

2In1 ruchomy warsztat 1-70-327

3In1 ruchomy warsztat 1-70-326

•   Zatrzask typu ONE HAND OPERATION umożliwiający 
zamykanie i otwieranie skrzyni jedną ręką

•  Długi metalowy uchwyt transportowy ułatwiający chwyt
•  Składany uchwyt z blokadą pozycji
•  Organizer wyposażony w wyjmowane przegródki na 

narzędzia i małe elementy
•  Wytrzymałe, odporne na rdzę metalowe zaczepy
•  Łączy się z Modułowym Ruchomym Warsztatem 1-79-206

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 19” Z ORgANIZEREM

Kod Opis Zawieszka

STST1-70317 Skrzynia Narzędziowa 19” z organizerem -
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•  Nowy, odpowiednio wyważony np.:40 g młotek umożliwia 
pracę porównywalną do tradycyjnego młotka  800g 

•  Korpus wykonany w 100% ze stali zapewnia wysoką 
trwałość młotka

•  Hartowanie strefowe zapewnia odpowiednią twardość lub 
elastyczność narzędzia w poszczególnych jego strefach 

•  Magnetyczny uchwyt do gwoździ

•  Duży obuch zapewnia wysoką skuteczność narzędzia

MŁOTEK KONSTRUKCYJNY CIESIELSKI FATMAx®

•  Nowy, odpowiednio wyważony np.:425 g młotek umożliwia pracę 
porównywalną do tradycyjnego młotka 850g 

•  Korpus wykonany w 100% ze stali zapewnia wysoką trwałość młotka

•  Hartowanie strefowe zapewnia odpowiednią twardość lub 
elastyczność narzędzia w poszczególnych jego strefach 

•  Magnetyczny uchwyt do gwoździ

•  Duży obuch zapewnia wysoką skuteczność narzędzia

MŁOTEK KONSTRUKCYJNY FATMAx®

Kod Opis Zawieszka 

xTHT1-51123 MŁOTEK KONSTRUKCYJNY FatMax 396 g -

xTHT1-51124 MŁOTEK KONSTRUKCYJNY MOLETOWANY FatMax  425 g -

Kod Opis Zawieszka 

xTHT1-51148 MŁOTEK KONSTRUKCYJNY FatMax  400 g ZAKRZYWIONY -

Lekka konstrukcja 
to małe obciążenie 
ramienia

Lekka konstrukcja 
to małe obciążenie 
ramienia

•  Ruchomy warsztat narzędziowy z funkcją indywidualnego transportu 
segmentów składowych zestawu 

•  Każdy z trzech elementów został wyposażony w uchwyt umożliwiający jego 
samodzielny transport 

•  Otwieranie i zamykanie każdego z organizerów możliwe jedna ręką, dzięki 
nowoczesnemu zatrzaskowi ONE HAND OPERATION 

•  Aluminiowy, teleskopowy uchwyt umożliwiający transport zestawu
•  Na szczycie, przenośna 19” skrzynka narzędziowa z szufladą
•  Drugi segment wyposażony w dwie szuflady na drobne narzędzia i akcesoria 

oraz uchwyt transportowy
•  Trzeci element z uchylnym organizerem na elektronarzędzia oraz bocznymi 

kieszeniami na piły i poziomice
•  Solidny układ jezdny z 7” kołami

RUCHOMY WARSZTAT - 3 SEgMENTY

Kod Opis Zawieszka 

1-79-206 RUCHOMY WARSZTAT -

•  19” skrzynia z wysuwana szufladą
•  Zatrzask typu ONE HAND OPERATION umożliwiający zamykanie i otwieranie 

skrzyni jedną ręką
•  Duża mocna rękojeść
•  Tacka na drobne narzędzia
•  Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA ONE TOUCH Z SZUFLADĄ

Kod Opis Zawieszka 

1-70-316 SKRZYNIA Z SZUFLADĄ -



Przedstawiciele Handlowi - Region Północny:

PRO Regional Sales Manager
na Region Północny

tel. 601 472 156

Region Północno-Zachodni
tel. 697 612 918

Region Północno-Centralny
tel. 665 069 882

Region Północno-Wschodni
tel. 697 612 916

Przedstawiciele Handlowi - Region Centralny:

PRO Regional Sales Manager
na Region Centralny

tel. 697 612 917

Region Centralno-Wschodni
tel. 601 470 679

Region Centralno-Zachodni
tel. 665 069 434

Region Centralny
tel. 697 110 149

Przedstawiciele Handlowi - Region Południowy:

PRO Regional Sales Manager
na Region Południowy

tel. 603 631 810

Region Południowo-Zachodni
tel. 601 472 158

Region Południowo-Centralny Lewy
tel. 601 470 662

Region Południowo-Centralny Prawy
tel. 697 101 382

Region Południowo-Wschodni
tel.: +48 601 545 015

stanley Black & decker polska sp. z o.o.
ul. postępu 21 d, 02-676 warszawa
tel. 22 46 42 700, fax: 22 46 42 701
www.stanleyworks.pl
e-mail: reception.warsaw@sbdinc.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w produktach bez uprzedzenia.  
© stanley works 2012/03
STHT7-97184PL


